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ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5 ਸਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ – 2022 
ਸਿੱਚ ਤੁਹਰਾਡਰਾ ਿੁਆਗਤ ਹਰੈ

ਜਰਾਣ-ਪਛਰਾਣ

ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਿੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਿੇ ਮੰਨਣ 
ਿਰਾਲੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਬਰਾਿੀ ਿੇ 
ਅਧਰਾਰ ’ਤੇ ਿੁਨੀਆ ਿਰਾ ਪੰਜਿਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਡਰਾ ਿੰਗਸਿਤ ਧਰਮ 
ਹਰੈ। ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਰਤ ਸਿੱਚ ਰਸਹੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਿ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਪੰਜਰਾਬ ਸਿੱਚ ਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਰਾਬ 
ਇੱਕਮਰਾਤਰ ਅਸਜਹਰਾ ਿੂਬਰਾ ਹਰੈ ਸਜੱਥੇ ਸਿੱਖ ਿਧ ਸਗਣਤੀ ਸਿੱਚ 
ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਰਾਿਰਾ ਉਹ ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਚ ਫਰੈਲੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਖਰਾਿ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਰਾ, ਅਮਰੀਕਰਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਅਤੇ 
ਉੱਥੇ ਿੱਿਣ ਿੇ ਬਰਾਿਜੂਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਸਭਆਚਰਾਰਕ 
ਅਤੇ ਧਰਾਰਮਕ ਪਛਰਾਣ ਕਰਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹਰੈ। ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ੇਮੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਸਿਲ ਿਰਾਲੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਹਨਤ 
ਸਿੱਚ ਸਿਸ਼ਿਰਾਿ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਪਰਿਰਾਸਰਕ ਿੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿ 
ਸਿੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਨਰਾਲ-ਨਰਾਲ ਬਰਾਹਰ 
ਿਰਾਸਲਆਂ ਿੇ ਪ੍ਤੀ ਿੀ ਬਹੁਤ ਿਸਰਆ-ਸਿਲ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ।

ਮਿੀਹ ਿੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਿੇ ਨਰਾਤੇ ਿਰਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਭੂ ਿਰਾ ਪ੍ੇਮ ਿਰਿਰਾਉਣਰਾ ਹਰੈ। ਿਰਾਡੀ ਸਿਲੀ ਇੱਛਰਾ ਹਰੈ ਸਕ ਉਹ 

ਪ੍ਭੂ ਸਯਿੂ ਮਿੀਹ ਨੰੂ ਜਰਾਣਨ ਅਤੇ ਉਿ ਿੇ ਰਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ 
ਿਿੀਪਕ ਜੀਿਨ ਿਰਾ ਤੋਹਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੀ ਇੱਛਰਾ ਿੀ ਹਰੈ ਸਕ ਿਰਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪ੍ਭੂ ਸਯਿੂ ਮਿੀਹ ਿੇ ਪਰੈਰੋਕਰਾਰ ਬਣਨ ਿੁਆਰਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਰਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਰੈਣ।

ਇਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਗਰਾਈਡ ਿੇ ਜਰੀਏ ਅਿੀਂ ਮਿੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰਨਰਾ ਚਰਾਹੁੰ ਿੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਰਾਰੇ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰਾਣਨ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਰਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਮਝ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
ਿਰਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਹਰੈ ਸਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਰਾ ਪ੍ਚਰਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਮਿਿੂਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਰਾਰੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿੁਣਨ ਿਰਾ ਮੌਕਰਾ ਸਮਲੇ।

ਇਿ ਗਰਾਈਡ ਿੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਿਰਾਲ ਸਕਿੇ ਿੀ 
ਿਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਿਕਿੀ ਹਰੈ, ਪਰ ਅਿੀਂ ਖਰਾਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਰਾਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਰਾਸਹਤ ਕਰਨਰਾ ਚਰਾਹੁੰ ਿੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਰਾਡੇ ਨਰਾਲ ਸਮਲ ਕੇ 
ਸਿਿਰਾਖੀ ਨਰਾਮਕ ਸਿੱਖ ਸਤਉਹਰਾਰ ਿੇ ਿੌਰਰਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ, ਸਜਿ ਨੰੂ 13 ਜਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ ਮਨਰਾਇਆ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਸਤਉਹਰਾਰ ਬਰਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਅਿੀਂ ਤੁਹਰਾਡਰਾ ਧੰਨਿਰਾਿ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਬੂਰ 67 ਸਿੱਚ 
ਿਰਿਰਾਈ ਗਈ ਕਰਾਮਨਰਾ ਿੇ ਅਨੁਿਰਾਰ ਤੁਿੀਂ ਿਰਾਡੇ ਨਰਾਲ ਸਮਲ ਕੇ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ...

ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਰਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਯਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਰਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿੇਿੇ,  
ਅਤੇ ਆਪਣਰਾ ਮੁਖੜਰਾ ਿਰਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਰਾਿੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਰਾ ਰਰਾਹ 
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਿਰਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿੇ ਸਿੱਚ ਜਰਾਣੀ  
ਜਰਾਿੇ।

ਿਬੂਰ 67:1-2
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1699 ਿੇ ਅਰੰਭ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਿਿਿੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 
ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਉਪਿੇਸ਼ਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰਿ ਰਰਾਏ ਨੇ ਿੰਪੂਰਨ 
ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਿ ਿੁਨੇਹਰਾ ਘੱਸਲਆ ਸਕ ਆਉਣ 
ਿਰਾਲਰਾ ਸਿਿਰਾਖੀ ਿਰਾ ਸਤਉਹਰਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਿ ਹੋਣ ਿਰਾਲਰਾ ਿੀ। 
ਸਿਿਰਾਖੀ ਫਿਲ ਿੀ ਿਰਾਢੀ ਿੇਲੇ ਮਨਰਾਇਆ ਜਰਾਣ ਿਰਾਲਰਾ ਇੱਕ 
ਸਤਉਹਰਾਰ ਹਰੈ, ਸਜਹੜਰਾ ਪੰਜਰਾਬ ਸਿੱਚ 13 ਜਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਿੇਿੀ ਿਰਾਲ ਿੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਨਰਾਇਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ 
ਗੋਸਬੰਿ ਰਰਾਏ ਨੇ ਸਤਉਹਰਾਰ ਮਨਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰੂ 
ਸਕਹਰਾ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਿ ਨਰਾ ਕਟਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੀ 
ਿਰਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ ਕੇਿ ਨਰਾ ਕਟਰਾਉਣ ਿੀ 
ਰੀਤ ਿਰਾ ਅਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

1699 ਿੀ ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਰਾਲੂ 
ਭਰਾਰਤ ਿੇ ਪੰਜਰਾਬ ਿੂਬੇ ਸਿੱਚ ਿਸਥਤ ਅਨੰਿਪੁਰ ਿਰਾਸਹਬ 
ਿੀ ਪਸਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸਿੱਚ ਜਮਰਾ ਹੋਏ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰਿ 
ਰਰਾਏ ਿੀ ਰੂਹਰਾਨੀ ਗੱਿੀ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾਂ 
ਹੋਈ ਿੰਗਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਰਾ ਭਰਾਸ਼ਣ ਸਿੰਿੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਆਿਥਰਾ ਿੀ ਿਥਰਾਪਨਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਿੀ ਰੱਸਖਆ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਸਮਸ਼ਨ ਬਰਾਰੇ ਿੱਸਿਆ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਪਆਰੇ ਥਰਾਸਪਆ 

ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਪੰਥ ਖਰਾਲਿਰਾ ਪੰਥ ਸਿੱਚ ਪ੍ਿੇਸ਼ 
ਕਰਰਾਇਆ। ਇਿ ਸਿਧੀ ਨੰੂ ਅੰਸਮ੍ਤ ਛਕਣਰਾ ਨਰਾਮ ਸਿੱਤਰਾ 
ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਖਰਾਲਿਰਾ ਪੰਥ ਸਿੱਚ ਸ਼ਰਾਮਲ 
ਹੋਣ ਿੀ ਇੱਕ ਸਿਧੀ ਿਸਹਰਰਾਇਆ ਸਗਆ।

ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ ਅਿਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਹਰਾਿ ਿੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਘਟਨਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। 
1801 ਸਿੱਚ ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ ਸਿਹਰਾੜੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰੂ 
ਸਿੱਖ ਰਰਾਜ ਿਰਾ ਮਹਰਾਰਰਾਜਰਾ ਐਲਰਾਸਨਆ ਸਗਆ, ਸਜਿ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਿੰਯੁਕਤ ਿਰਾਮਰਰਾਜ ਿਰਾ ਗਿਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ 
ਸਿਹਰਾੜੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਿਰ ਨੇ ਅੰਸਮ੍ਤਿਰ ਸਿੱਚ ਸਿਰੋਧ 
ਪ੍ਿਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਇੱਕ ਿਮੂਹ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ 
ਚਲਰਾਉਣ ਿਰਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਤਰਾ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਅੱਜ ਜਸਲਆਂਿਰਾਲਰਾ 
ਬਰਾਗ ਹੱਸਤਆਕਾਂਡ ਿੇ ਨਰਾਮ ਨਰਾਲ ਜਰਾਸਣਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਇਹ 
ਘਟਨਰਾਕ੍ਮ ਭਰਾਰਤ ਿੀ ਅਿਰਾਿੀ ਿੇ ਅੰਿੋਲਨ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਭਰਾਿਸ਼ਰਾਲੀ ਿਰਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਹ ਿੇ ਰਰਾਜ ਅਤੇ 

ਉਹ ਿੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਭਰਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਰਾਨੰੂ 

ਇਹ ਿਰਾਰੀਆਂ ਿਿਤਾਂ ਿੀ ਸਿੱਤੀਆਂ 

ਜਰਾਣਗੀਆਂ।

ਮੱਤੀ 6:33

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਇਿ ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ ਮੌਕੇ 
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਰਰਾਜ ਅਤੇ ਉਿ ਿੀ 

ਧਰਾਰਸਮਕਤਰਾ ਸਿੱਚ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹੋਣ ਿਰਾ ਿੱਿਰਾ 
ਿੇਿੇ।

ਸਿਿਰਾਖੀ ਿੇ ਸਤਉਹਰਾਰ ਿਰਾ ਮਹੱਤਿ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਰੇ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ
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ਸਜੱਥੇ ਿਰਾਰੀ ਿੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਰਾ ਿਰਾਇਰਿ ਿੀ ਜਰਾਨਲੇਿਰਾ 
ਮਹਰਾਮਰਾਰੀ ਨਰਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਰੈ, ਉੱਥੇ ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਿੇ 
ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਨੇ ਿੱਖਰੇ-ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਰਾਲ ਲੋੜਿੰਿਾਂ 
ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਸਿਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਕ ਭੋਜਨ, ਿਿਰਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਮਿਿ ਪਹੁੰ ਚਰਾਈ ਹਰੈ। ਜਿੋਂ 2021 ਸਿੱਚ ਭਰਾਰਤ 
ਿੇ ਸਿੱਲੀ ਿੂਬੇ ਸਿੱਚ ਕੋਸਿਡ-19 ਿੇ ਮਰਾਮਸਲਆਂ ਸਿੱਚ 
ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨਰਾਲ ਉਛਰਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ 
ਅਖਰਾਣ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, “ਿਰਕਰਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹਰੈ, ਪਰ 
ਿਰਿਰਾਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।” ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਿੱਖਰੇ-ਿੱਖਰੇ 
ਜਸਥਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰੱਥਰਾ ਤੋਂ ਿਧ ਕੇ ਜਨਤਰਾ ਿੀ 
ਿੇਿਰਾ ਕੀਤੀ।

ਭਰਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਰਾਿਰਾ ਆਿਟ੍ੇਸਲਆ, ਅਮਰੀਕਰਾ, ਯੂ.ਕੇ., 
ਸਫਸਲਪੀਂਿ, ਸਿੰਗਰਾਪੋਰ, ਮਲੇਸਸ਼ਆ, ਥਰਾਈਲੈਂਡ, ਿੱਖਣੀ 
ਅਫਰੀਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੇਿਾਂ ਸਿੱਚ ਜਰਾਤੀ, ਿਸਭਆਚਰਾਰ, 
ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਰਾਸ਼ਰਾ ਿੀਆਂ ਿਰਾਰੀਆਂ ਹੱਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਰ 
ਕਰਸਿਆਂ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ 
ਕਰਮਚਰਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰ ਚਰਾਇਆ। ਕੋਸਿਡ 

ਰੋਗੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਕਿੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਿੰਡੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਪਤਰਾਲਾਂ ਸਿੱਚ ਬਰੈਡਾਂ ਿਰਾ ਇੰਤਿਰਾਮ ਕੀਤਰਾ 
ਸਗਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਕੁਝ ਇਲਰਾਸਕਆਂ ਸਿੱਚ ਤਾਂ 
ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕੇਂਿਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿਫਰਾਈ ਿਰਾ ਕੰਮ ਿੀ ਸਿੱਖ 
ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁਆਰਰਾ ਹੀ ਕੀਤਰਾ ਸਗਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 
ਿੂਸਜਆਂ ਿੀਆਂ ਸਿੰਿਗੀਆਂ ਬਚਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਜਰਾਨਾਂ ਿਰਾਅ ’ਤੇ ਲਰਾ ਸਿੱਤੀਆਂ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਚ ਸਨਰਿੁਆਰਥ ਿੇਿਰਾ ਿੀ ਸਿੱਸਖਆ 
ਸਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹਰੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਫਲ ਿੀ ਇੱਛਰਾ ਰੱਖੇ ਸਬਨਰਾ 
ਮਨੱੁਖਜਰਾਤੀ ਿੀ ਿੇਿਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਿਰਜਣਹਰਾਰ ਿਰਾ 
ਧੰਨਿਰਾਿ ਕਰਨ ਿਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਰਾ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ।

ਸਿੱਖ, ਿੇਿਰਾ ਅਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 
ਮਹਰਾਮਰਾਰੀ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਰੇ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਿਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਯਿੂ ਿੁਆਰਰਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨਰਿੁਆਰਥ ਬਸਲਿਰਾਨੀ ਿੇਿਰਾ ਤੋਂ 
ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਿੇ ਸਿੱਖ ਪੇ੍ਸਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਿ 

ਿੇ ਪਰੈਰੋਕਰਾਰ ਬਣਨ।

“ਸਕਉਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਉਹ ਿੀ ਰਚਨਰਾ 

ਹਾਂ ਸਜਹੜੇ ਮਿੀਹ ਸਯਿੂ ਸਿੱਚ ਸ਼ੁਭ 

ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ 

ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਨ ਭਈ 

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ।”

ਅਫ਼ਿੀਆਂ 2:10
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ਸਕਉਂਸਕ ਹਰੇਕ ਸਜਹੜਰਾ ਮੰਗਿਰਾ ਹਰੈ ਉਹ 

ਲੈਂਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਜਹੜਰਾ ਢੂੰ ਡਿਰਾ ਹਰੈ ਉਹ ਨੰੂ 

ਲੱਭਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਜਹੜਰਾ ਖੜਕਰਾਉਂਿਰਾ ਹਰੈ 

ਉਹ ਿੇ ਲਈ ਖੋਸਲ੍ਹਆ ਜਰਾਿੇਗਰਾ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਰਾਣ ਲਰੈਣ ਸਕ 
ਿੱਚਰਾ ਿੁਆਰ ਸਯਿੂ ਮਿੀਹ ਹਰੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚੋਂ 
ਪ੍ਿੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਲੈਂਿੇ ਹਨ। ਨਰਾਲੇ ਇਹ ਿੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਕਰੋ ਸਕ ਸਿੱਖ ਪਸਰਿਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਰਾਲੇ 
ਸਿਸ਼ਿਰਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲੀਸਿਯਰਾਿਾਂ ਆਪਣੀ 

ਿੰਗਤੀ ਸਿੱਚ ਿਿੀਕਰਾਰ ਕਰਨ।

ਲੂਕਰਾ 11:10

ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਅਰਰਾਧਨਰਾ ਅਿਥਰਾਨ ਨੰੂ ਗੁਰਿੁਆਰਰਾ ਆਸਖਆ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਗੁਰਿੁਆਰਰਾ ਸ਼ਬਿ ਿਰਾ ਅਰਥ “ਗੁਰੂ ਿਰਾ 
ਿੁਆਰ” ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ। ਹਰ ਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿਰਾ 
ਇੱਥੇ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ।

ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਬਰਾਹਰ ਉਤਰਾਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਥੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਜੇ ਹੋਏ 
ਸਿਰਾਂ ਨਰਾਲ ਸਿੱਖ ਿੀਿਰਾਨ ਹਰਾਲ ਸਿੱਚ ਪ੍ਿੇਸ਼ ਕਰਿੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਅਰਰਾਧਨਰਾ ਿਰਾ ਮੁੱ ਖ ਹਰਾਲ ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ। ਇਿ ਹਰਾਲ 
ਸਿੱਚ ਿਰਾਰੀ ਸਿੱਖ ਿੰਗਤ ਭੁੰ ਜੇ ਬਰੈਿਿੀ ਹਰੈ, ਸਜਿ ਨੰੂ 
ਿਮਰਾਜ ਸਿੱਚ ਬਰਰਾਬਰੀ ਿੀ ਸਨਸ਼ਰਾਨੀ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਿਰਾ 
ਹਰੈ। ਹਰਾਲ ਿੇ ਸਿਚਰਾਲੇ ਟਰਾਟ ਜਾਂ ਗਲੀਚੇ ਿਰਾ ਇੱਕ ਰਰਾਹ 
ਬਸਣਆ ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ, ਸਜਹੜਰਾ ਸਿੱਧਰਾ ਉਿ ਿੁੰ ਿਰ ਅਤੇ 
ਿਜਰਾਈ ਹੋਈ ਪਰਾਲਕੀ ਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ ਸਜਿ ਸਿੱਚ 
ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਪਸਿੱਤਰ ਗੰ੍ਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਜੀ ਿਰਾ 
ਪਰਕਰਾਸ਼ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਨਰਾਲੇ ਇਹ ਰਰਾਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਇਿਤਰੀਆਂ ਿੇ ਬਰੈਿਣ ਿਰਾਲੇ ਿਥਰਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੱਖਰਰਾ ਿੀ 
ਕਰਿਰਾ ਹਰੈ।

ਭੁੰ ਜੇ ਬਰੈਿੀ ਿੰਗਤ ਿੇ ਨਰਾਲ ਜਰਾ ਕੇ ਬਰੈਿਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਭ 
ਲੋਕ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਿੇ ਿਰਾਹਮਣੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਕ 
ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਪਰਾ ਕੇ ਿਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿੀਿ ਸਨਿਾਂ ਕੇ 

ਿੀਿਰਾਨ ਹਰਾਲ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਰੇ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ

ਮੱਥਰਾ ਟੇਕਿੇ ਹਨ। ਅਰਰਾਧਨਰਾ ਿਭਰਾ ਿਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਰਤਨ 
ਿੇ ਨਰਾਲ ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਰਿਰਾਇਤੀ ਪੰਜਰਾਬੀ ਿਰਾਜ 
ਿਜਰਾਏ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਿੇ ਿੌਰਰਾਨ 
ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਿੀ ਸਕਿੇ ਪੰਕਤੀ ਸਿੱਚੋਂ ਉਪਿੇਸ਼ ਿੀ 
ਸਿੱਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਫਰ ਅਗਲਰਾ ਸ਼ਬਿ ਗਰਾਇਆ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ।

ਿਰਾਰੀ ਿੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹਰੈ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਬੰਿ ਕਰਿੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਿੱਲ ਮੁੱ ਖ 
ਕਰਕੇ ਅਰਿਰਾਿ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ) ਕਰਿੀ ਹਰੈ। ਅਰਿਰਾਿ ਿੇ 
ਿੌਰਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਿਰਾਸਹਗੁਰੂ” (“ਅਿਭੁਤ ਪ੍ਭੂ”) 
ਨਰਾਮ ਿਰਾ ਜਰਾਪ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਚ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ੰ ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਨੰੂ ਖੋਸਲ੍ਹਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਜਹੜਰਾ ਿੀ 
ਪੰਨਰਾ ਿਰਾਹਮਣੇ ਆਉਂਿਰਾ ਹਰੈ, ਉਿ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸ਼ਲੋਕ ਪਸੜ੍ਹਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਜਿੋਂ ਿੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਸਿਿਰਾ ਹੁੰ ਿੀ 
ਹਰੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਰਾਿ ਸਿੱਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਸਕ ਆਮ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੜਰਾਹ ਪਰਸ਼ਰਾਿ ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਿੰਗਤ ਇਿ ਨੰੂ 
ਅਸ਼ੀਰਿਰਾਿ ਮੰਨ ਕੇ ਿਿੀਕਰਾਰ ਕਰਿੀ ਹਰੈ।
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ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਰਾਸਹਬ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਰੇ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ

ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਪਸਿੱਤਰ ਗੰ੍ਥ ਹਰੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰ੍ਥ ਨਰਾਲੋਂ ਿਧ ਕੇ ਿੀ ਕੁਝ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ 
ਗ੍ੰ ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਨੰੂ ਅਨਰਾਸਿ ਅਤੇ ਇੱਕਮਰਾਤਰ ਜੀਉਂਿਰਾ ਗੁਰੂ 
ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਇਿ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਿ ਿਰਾ ਬਹੁਤ 
ਿਸਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਿਨਮਰਾਨ ਕਰਿੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਿੀ ਹਰੇਕ ਕਰਾਪੀ ਇੱਕੋ ਸਜਹੀ ਹੁੰ ਿੀ 
ਹਰੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਾਪੀ ਸਿੱਚ 1,430 ਪੰਨੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 
ਇਿ ਨੰੂ ਪੰਜਰਾਬੀ ਿੀ ਸਲਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਚ ਸਲਸਖਆ 
ਸਗਆ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਸਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭਜਨਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਤਮਰਾ ਿੀ ਿਸਡਆਈ ਕਰਨ ਿਰਾਲੀਆਂ 
ਕਸਿਤਰਾਿਾਂ ਿਰਾ ਿੰਗ੍ਸਹ ਹਰੈ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਿਰੀਏ ਿੱਚੇ ਗੁਰੂ 
(ਪਰਮਰਾਤਮਰਾ) ਉੱਤੇ ਸਧਆਨ ਲਗਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਿੋਰ ਸਿੱਤਰਾ 
ਸਗਆ ਹਰੈ ਅਤੇ ਜੀਿ, ਆਤਮਰਾ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਰਾ 
ਿੇ ਲਈ ਸਨਯਮ ਸਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ 
ਇੱਕਮਰਾਤਰ ਅਸਜਹਰਾ ਗੰ੍ਥ ਹਰੈ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਇਿ ਧਰਮ ਿੇ 
ਿੰਿਥਰਾਪਕਾਂ ਿੇ ਨਰਾਲ-ਨਰਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਿੇ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ 
ਲੇਖ ਿੀ ਿਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਸਨਤਨੇਮ ਸਿੱਚ ਅੰਸਮ੍ਤ ਿੇਲੇ ਿੇ ਪਰਾਿ, ਿੰਸਧਆ 

ਿੇਲੇ ਿੇ ਪਰਾਿ ਅਤੇ ਰਰਾਤ ਿੇਲੇ ਿੇ ਪਰਾਿ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹੁੰ ਿੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿਰਾਰੇ ਪਰਾਿ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਸਿੱਚ ਿਰਜ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਸਿੱਚ 33 ਖੰਡ ਹਨ। ਪਸਹਲਰਾ 
ਖੰਡ ਜਪੁਜੀ ਿਰਾਸਹਬ ਨਰਾਮਕ ਇੱਕ ਕਸਿਤਰਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ 
ਨਰਾਨਕ ਿੇਿ ਿੀ ਪਸਹਲੀ ਰਚਨਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਿਥਰਾ 
ਿੇ ਮੰਨਣ ਿਰਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਰਚਨਰਾ 
ਮੰਨੀ ਜਾਂਿੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਿਰਾਸਹਬ ਿੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਖੰਡਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ 
ਰੋਿਰਾਨਰਾ ਅੰਸਮ੍ਤ ਿੇਲੇ ਅਰਥਰਾਤ ਿਿੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪਸੜ੍ਹਆ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ, ਜਰਾਪ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਧਆਨ ਕੀਤਰਾ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ 
ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਜੀਉਂਿੇ ਸ਼ਬਿ ਸਯਿੂ 

ਮਿੀਹ ਨਰਾਲ ਮੁਲਰਾਕਰਾਤ ਹੋ ਜਰਾਿੇ।

ਆਿ ਸਿੱਚ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਅਰ ਸ਼ਬਿ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੇ ਿੰਗ ਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੀ ਇਹੋ ਆਿ ਸਿੱਚ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੇ ਿੰਗ ਿੀ। ਿੱਭੋ ਕੁਝ ਉਿ 

ਤੋਂ ਰਸਚਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਰਚਨਰਾ ਸਿੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਿਿਤੂ ਭੀ ਉਿ ਤੋਂ ਸਬਨਰਾ ਨਹੀਂ 

ਰਚੀ ਗਈ।

ਯੂਹੰਨਰਾ 1:1-3
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ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ

ਸਿਨ 1

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਾਂ?

ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਸਿਆਿੀ ਪਿਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਯੁਕਤ 
ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਬੱੁਧੀ ਅਤੇ 
ਇਮਰਾਨਿਰਾਰੀ ਿੇ ਨਰਾਲ ਆਪਣਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

ਹਿਰਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਕਰੋ ਸਕ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਿਮਰਾਜ 
ਸਿੱਚ ਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਆਉਣ ਿਰਾਲੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ 
ਿਰਾ ਿਰਾਹਮਣਰਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰੇ। ਮਿੀਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ 
ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਖੱੁਲ੍ਹੇ  ਸਿਲਾਂ ਨਰਾਲ ਿੁਆਗਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰਾ ਿਸਤਕਰਾਰ ਕਰਨ।

ਪੰਜਰਾਬੀ ਬਰਾਈਬਲ ਿੀ ਿੋਧ ਿੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਕਰੋ ਸਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਰਾ ਅਤੇ ਿਟੀਕਤਰਾ ਨਰਾਲ 
ਹੋਿੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਜਿ ਲੋਕ ਇਿ ਬਰਾਈਬਲ 
ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪੂਰੇ ਪਸਰਿਰਾਰ ਅਤੇ ਿਮਰਾਜ 

ਬਿਲ ਜਰਾਣ।

ਭਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਹਰ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇਿਾਂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਸਗਣਤੀ 
ਿਭ ਤੋਂ ਿਧ ਹਰੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੇਿ ਕਨੇਡਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਸਗਣਤੀ 5,00,000 ਤੋਂ 
ਿਧ ਹਰੈ। ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਸਗਣਤੀ ਲਗਰਾਤਰਾਰ 
ਿਧਿੀ ਜਰਾ ਰਹੀ ਹਰੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਹਰ ਿਰਾਲ ਹਿਰਾਰਾਂ 
ਭਰਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਿਰਾਨ ਕਨੇਡਰਾ ਿੇ ਕਰਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਚ ਿਰਾਖ਼ਲਰਾ ਲਰੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਿਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਚਰਾ ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਲਈ 
ਿੱਿਣਰਾ ਹੁੰ ਿਰਾ ਹਰੈ।

ਕਰਾਰੋਬਰਾਰ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਨਪੁੰ ਨਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਿੇ ਕਰਾਰਨ ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿਆਿਰਾਤਰ 
ਸਿੱਖ ਧਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਰੋਬਰਾਰ ਤੇ ਸਿਆਿਤ ਸਿੱਚ 
ਪ੍ਭਰਾਿਸ਼ਰਾਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਸਿੱਚ ਇੱਕ 
ਅੰਸਮ੍ਤਧਰਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਿੀ ਇੱਕ ਸਿਆਿੀ ਪਰਾਰਟੀ 
ਿਰਾ ਨੇਤਰਾ ਬਸਣਆ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਰਾਿਰਾ ਕਨੇਡਰਾ ਿੇ ਿੋ 
ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਿੇ ਮੇਅਰ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ 
ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਿੇ ਿਾਂਿਿ ਬਣੇ 
ਹਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਿੋ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਪਿ ਹਰਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਨੇਡਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਸਰਿਰਾਰਾਂ ਸਿੱਚ 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਰਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਿੀ ਹਰੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿੀ ਸਜਹੜੇ ਕਈ ਿਹਰਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 
ਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਨੇਸਡਅਨ ਬਰਾਈਬਲ ਿੋਿਰਾਇਟੀ ਨੇ 
ਆਮ ਬੋਲਚਰਾਲ ਿੀ ਪੰਜਰਾਬੀ ਸਿੱਚ ਬਰਾਈਬਲ ਿੇ ਿੋਧ 
ਿਰਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕੀਤਰਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਟੀਕ ਅਤੇ ਿਮਝਣ 
ਸਿੱਚ ਿਰਲ ਭਰਾਸ਼ਰਾ ਸਿੱਚ ਪੰਜਰਾਬੀ ਬਰਾਈਬਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰੀ 
ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਅਿਰਾਨੀ ਨਰਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਰਾਇਆ 
ਜਰਾ ਿਕੇ। ਕਨੇਡਰਾ ਿੇ ਪੰਜਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਾਈਬਲ 
ਸਡਸਜਟਲ, ਸਪ੍ੰ ਟ, ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਰਾਰਮਰੈਟ ਸਿੱਚ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਿੇਗੀ।

ਉਿ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਰਾਰੀ ਧਰਤੀ 

ਉੱਤੇ ਿੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਸਚਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਿੇ ਥਰਾਪੇ ਹੋਏ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਰਸਹਣ ਿੀਆਂ ਹੱਿਾਂ 

ਿਸਹਰਰਾਈਆਂ ਭਈ ਓਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੰੂ ਭਰਾਲਣ ਭਈ 

ਕੀ ਜਰਾਣੀਏ ਉਿ ਨੰੂ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲਰੈਣ ਭਰਾਿੇਂ ਉਹ 

ਿਰਾਡੇ ਸਿੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਤੋਂ ਿੂਰ ਨਹੀਂ।

ਰਿੂਲਰਾਂ 17:26-27
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ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ 
ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਨਰਾਲ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਰਾਲੇ 

ਮਿੀਹੀਆਂ ਿੇ ਿਰੀਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਮੁਲਰਾਕਰਾਤ ਸਯਿੂ 
ਿੇ ਨਰਾਲ ਹੋ ਜਰਾਿੇ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ 
ਿਰਾਲੇ ਸਿਸ਼ਿਰਾਿੀਆਂ ਿੇ ਸਿਲਾਂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ 
ਪ੍ਤੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿੀਹ ਿੀ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਰਾਉਣ ਿਰਾ ਆਪ 

ਜਤਨ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ 
ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਿੇ ਕਰਾਰਨ 
ਹੋਣ ਿਰਾਲੇ ਅਪਰਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਕਰਾਰ ਿੇ 

ਭੇਤਭਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਸਹਣ।

ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਅਬਰਾਿੀ ਲਗਭਗ 
5,00,000 ਹਰੈ। ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 
ਸਿੱਖ 1800 ਿੀ ਸ਼ਤਰਾਬਿੀ ਸਿੱਚ ਆਏ ਿਨ। ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਨਰਾਲ ਕੰਮ ਿੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਮਿਬੂਤ ਨੈਸਤਕ 
ਸਿਧਾਂਤ ਲਰੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੇਸਿਸਫਕ ਨੌਰਥ-ਿਰੈਿਟ ਅਤੇ 
ਕੇਲੀਫੋਰਸਨਆ ਸਿੱਚ ਰੇਲ ਲਰਾਈਨ ਸਿਛਰਾਉਣ ਸਿੱਚ 
ਮਿਿ ਕੀਤੀ।

1900 ਿੀ ਸ਼ਤਰਾਬਿੀ ਿੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਾਰਤ ਿੇ 
ਪੰਜਰਾਬ ਿੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਕਿਰਾਨਾਂ ਨੇ 
ਕੇਲੀਫੋਰਸਨਆ ਸਿੱਚ, ਖਰਾਿ ਕਰਕੇ ਗੇ੍ਟਰ ਿਰੈਕ੍ਰਾਮੈਂਟੋ 
ਇਲਰਾਕੇ ਸਿੱਚ ਸਕਿਰਾਨੀ ਿਮਰਾਜਾਂ ਿੀ ਿਥਰਾਪਨਰਾ ਕੀਤੀ।

1970 ਿੇ ਿਹਰਾਕੇ ਸਿੱਚ ਰੋਿੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਰਾਉਣ ਿੇ 
ਸਬਹਤਰ ਮੌਸਕਆਂ ਿੀ ਤਲਰਾਸ਼ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਰਾਰੇ 
ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਨਉ ਯੋਰਕ ਅਤੇ 
ਿਰੈਨ ਫ੍ਾਂਸਿਿਕੋ ਿਰਗੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿੱਿ ਗਏ। ਅੱਜ 
ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਿੱਿਣ ਿਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਿਰਾਰੇ ਸਿੱਖ 
ਡਰਾਕਟਰ, ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੇ ਕਰਾਰੋਬਰਾਰਾਂ, 
ਖਰਾਿ ਕਰਕੇ ਟ੍ਾਂਿਪੋਰਟ ਿੇ ਕਰਾਰੋਬਰਾਰ ਿੇ ਮਰਾਲਕ ਹਨ।

2000 ਿੇ ਅਰੰਭਕ ਿਮੇਂ ਸਿੱਚ ਹੋਏ 9/11 ਿੇ 

ਅਮਰੀਕਰਾ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ

ਸਿਨ 2

ਘਟਨਰਾਕ੍ਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਲ ਸਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿਰਾ 
ਸਿੱਧਰਾ ਅਿਰ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਪਆ। ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਣ 
ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇਿਲਰਾਸਮਕ ਕੱਟਰਪੰਥੀਆਂ ਿੇ 
ਿਰਾਥੀ ਿਮਸਝਆ ਜਰਾਣ ਲੱਗਰਾ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 9/11 ਿੇ ਹਮਲੇ 
ਕਰਿਰਾਏ ਿਨ, ਸਜਿ ਿੇ ਕਰਾਰਨ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਿੇ ਕਰਾਰਨ 
ਹੋਣ ਿਰਾਲੇ ਅਪਰਰਾਧਾਂ ਿੇ ਸਸ਼ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 

ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਰਾ ਿੇ ਲਗਭਗ ਿਰਾਰੇ ਿੱਡੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿੱਚ 
ਅਤੇ ਿਰਾਰੇ ਿੇਿ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ ਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਸਹਣ 
ਿਰਾਲੇ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਿੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਸਿੱਚ ਕੜਰਾ ਪਰਾਉਣ ਿੇ ਕਰਾਰਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਰਾਸਣਆ 
ਜਰਾ ਿਕਿਰਾ ਹਰੈ।

ਿੇਖੋ ਮੇਰਰਾ ਿੇਿਕ ਸਜਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਸਣਆ ਹਰੈ, ਮੇਰਰਾ 

ਸਪਆਰਰਾ ਸਜਿ ਤੋਂ ਮੇਰਰਾ ਜੀ ਪਰਸਿੰਨ ਹਰੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣਰਾ ਆਤਮਰਾ ਉਹ ਿੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਰਾ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਪਰਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਸਨਆਉਂ ਿੀ ਖ਼ਬਰ 

ਕਰੇਗਰਾ।

ਮੱਤੀ 12:18
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ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਰਾਰਤ ਸਿੱਚ 
ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਸਿਲਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹੇ , ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਸਯਿੂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਿ ਿੇ ਸ਼ਰਤ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਮ 

ਅਤੇ ਸਕਰਪਰਾ ਨੰੂ ਜਰਾਣ ਲਰੈਣ। 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਭਰਾਰਤੀ ਕਲੀਸਿਯਰਾਿਾਂ 
ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ ਿੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਰਾ ਪ੍ਚਰਾਰ 

ਸਿਸ਼ਿਰਾਿਯੋਗਤਰਾ ਿੇ ਨਰਾਲ ਕਰਨ। 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਭਰਾਰਤੀ ਕਲੀਸਿਯਰਾਿਾਂ ਸਿੱਚ 
ਇਹ ਜੋਸ਼ ਪਰੈਿਰਾ ਹੋਿੇ ਸਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲਰੈ ਕੇ ਜਰਾਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੇਲੇ ਬਣਰਾਉਣ 
ਅਤੇ ਨਿੀਂਆਂ ਕਲੀਸਿਯਰਾਿਾਂ ਿਥਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਾਂ?

ਭਰਾਰਤ ਿਰਾ ਪੰਜਰਾਬ ਿੂਬਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਿਰਾ ਜਨਮ ਅਿਥਰਾਨ 
ਅਤੇ ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧ ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਿਤਨ 
ਹਰੈ। ਪੰਜਰਾਬ ਿੇ 12,581 ਸਪੰਡਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਸਿੱਚ 
ਗੁਰਿੁਆਰਰਾ ਮੌਜੂਿ ਹਰੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤਰ 
ਗੁਰਿੁਆਰਰਾ ਅਤੇ ਿੁਨੀਆ ਭਰ ਿੇ ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਤੀਰਥ 
ਅਿਥਰਾਨ, ਿਿਰਨ ਮੰਿਰ, ਪੰਜਰਾਬ ਿੇ ਅੰਸਮ੍ਤਿਰ ਨਗਰ 
ਸਿੱਚ ਿਸਥਤ ਹਰੈ।

ਪੰਜਰਾਬ ਿੂਬੇ ਨੰੂ “ਭਰਾਰਤ ਿੀ ਰੋਟੀ ਿੀ ਟੋਕਰੀ” ਿੀ ਸਕਹਰਾ 
ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਪੰਜਰਾਬ ਿੇ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਸਿੱਖ ਖੇਤੀ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਾਰੇ ਭਰਾਰਤ ਲਈ ਕਣਕ ਪਰੈਿਰਾ ਕਰਿੇ 
ਹਨ। ਹਰਾਲ ਹੀ ਸਿੱਚ ਭਰਾਰਤ ਿੇ ਸਕਿਰਾਨਾਂ ਿੁਆਰਰਾ ਨਿੇਂ 
ਖੇਤੀ ਕਨੰੂਨਾਂ ਿੇ ਸਿਰੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਿਰਸ਼ਨ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ 
ਸਕਿਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਰਾ ਸਨਭਰਾਈ, ਸਕਉਂਸਕ 
ਇਹ ਨਿੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੰੂਨ ਭਰਾਰਤੀ ਸਕਿਰਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਾਨੀਕਰਾਰਕ 
ਿਰਾਸਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਿਨ। ਇਿ ਪ੍ਿਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿਫਲਤਰਾ ਿੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿਰਕਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਤੰਨੇ ਕਨੰੂਨ ਿਰਾਸਪਿ ਲਰੈ 
ਲਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਿਰਾ ਿਮੇਂ ਸਿੱਚ ਪੰਜਰਾਬ ਸਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੀ ਕਲੀਸਿਯਰਾ 
ਸਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਰਾਲ ਿਰਾਧਰਾ ਹੋ ਸਰਹਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰਾਰੇ ਸਹਰਿੇ ਨਰਾਲ ਪੇ੍ਮ ਕਰਿੇ ਹਨ 

ਭਰਾਰਤ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ

ਸਿਨ 3

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਜਹਰਾ ਪੇ੍ਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਭੂ ਸਯਿੂ ਿੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਿੇਂ ਪਰੈਰੋਕਰਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਮਰਾਜ ਸਿੱਚ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਲਜਰਾਣ ਲਈ ਸਿਖਲਰਾਈ ਸਿੱਤੀ ਜਰਾ ਰਹੀ ਹਰੈ, 
ਸਿਸ਼ਿਰਾਿ ਸਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੇਲਰਾ ਬਣਰਾਇਆ ਜਰਾ ਸਰਹਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਨਿੀਂਆਂ ਕਲੀਸਿਯਰਾਿਾਂ ਿਥਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪੰਜਰਾਬੀ ਸਿਸ਼ਿਰਾਿੀਆਂ ਿੇ ਰਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਰਾ ਹਰੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਿਮਰਾਜ ਸਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਰਰਾਜ ਿੇ ਿਰਾਧੇ 
ਲਈ ਸਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਿੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਨਗਰਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਿੇਖਿਰਾ 

ਹਾਂ ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਸਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਿਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ, 

ਉੱਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਸਖਆ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਭੀੜ ਸਜਹ 

ਿੀ ਸਗਣਤੀ ਸਕਿੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ...ਸਿੰਘਰਾਿਣ 

ਿੇ ਿਰਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਿੇ ਿਰਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਰੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਿੱਡੀ ਅਿਰਾਿ ਨਰਾਲ ਪੁਕਰਾਰ ਕੇ ਕਸਹੰਿੇ ਹਨ, 

“ਮੁਕਤੀ ਿਰਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੱਲੋਂ, ਸਜਹੜਰਾ ਸਿੰਘਰਾਿਣ 

ਉੱਤੇ  ਸਬਰਰਾਜਮਰਾਨ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਿੱਲੋਂ ਹਰੈ!”

ਪਰਕਰਾਸ਼ 7:9-10
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ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ 
ਸਿੱਖ ਮਿੀਹ ਿੇ ਿੁਨੇਹੇ ਿੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸਹਰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਿੀਹੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ੇਮ ਤੋਂ 
ਮੁਬਰਾਰਕ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਿੇ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿੀਹ ਿੇ 

ਿੱਚੇ ਪਰੈਰੋਕਰਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ 
ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਰਾ ਪ੍ਚਰਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਿੂਰ ਘੱਲੇ, ਖਰਾਿ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਸਜਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਸਰਿਰਾਰਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਮਿੀਹ ਿੇ 

ਸਿਸ਼ਿਰਾਿੀ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।

“ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪੋ ਸਿੱਚ ਪੇ੍ਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਿੇ ਤੋਂ ਿਭ 

ਜਰਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ।

ਯੂਹੰਨਰਾ 13:35

ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਿੱਿਣ ਿਰਾਲਰਾ ਪਸਹਲਰਾ ਸਿੱਖ 
ਰੋਿਗਰਾਰ ਿੀ ਤਲਰਾਸ਼ ਸਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਿਿੂਰ ਨਹੀਂ 
ਿੀ, ਿਗੋਂ ਇੱਕ ਜਲਰਾਿਤਨ ਰਰਾਜਰਾ ਿੀ। ਈਿਟ ਇੰਡੀਆ 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਰਾਰਰਾਜ ਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰੂ ਪੰਜਰਾਬ ਿੂਬੇ ਤੋਂ 
ਜਲਰਾਿਤਨ ਕਰਕੇ ਲੰਿਨ ਭੇਜ ਸਿੱਤਰਾ ਿੀ। ਮਹਰਾਰਰਾਜ 
ਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਿੇ ਲੰਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 50 ਿਰਾਲ ਬਰਾਅਿ 
ਸਿੱਖਾਂ ਿਰਾ ਅਗਲਰਾ ਜਥਰਾ 1908 ਸਿੱਚ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਿ 
ਿਰਾਲ ਲੰਿਨ ਿੇ ਸ਼ੇਪਰਡਿ ਬੁਸ਼ ਇਲਰਾਕੇ ਸਿੱਚ ਪਸਹਲਰਾ 
ਗੁਰਿੁਆਰਰਾ ਿਥਰਾਪਤ ਕੀਤਰਾ ਸਗਆ ਿੀ।

1947 ਸਿੱਚ ਬਟਿਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਅਿ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ 
ਿਮਰਾਜ ਿੀ ਸਗਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਰਾਲ ਿਧਣ ਲੱਗੀ। ਿੂਿਰੇ 
ਸਿਸ਼ਿ ਯੁੱ ਧ ਿੇ ਿੌਰਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਿਰੈਨਰਾ ਿਰਾ ਿਰਾਥ 
ਸਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਿਰਾ ਨਰਾਮ ਕਮਰਾਇਆ। 
ਇਿ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰੂ 
ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਣਰਾ ਅਰੰਭ 
ਕਰ ਸਿੱਤਰਾ। 2011 ਸਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਰਾਰੀ ਿੇ 
ਅਧਰਾਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਿੀ ਸਗਣਤੀ 4,32,000 
ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਧ ਿੀ। ਪਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਖ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਿੇ 
ਅੰਿਰਾਿੇ ਿੇ ਅਨੁਿਰਾਰ 2020 ਤਕ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 
ਿੀ ਸਗਣਤੀ ਿਧ ਕੇ 7,00,000 ਤੋਂ 8,00,000 ਿੇ 
ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹਰੈ।

ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਸਿੱਖ

ਸਿਨ 4

ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਯੂ.ਕੇ. ਿੇ ਿਮਰਾਜ ਿਰਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰਗ ਬਣ 
ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿੇ ਿਸਭਆਚਰਾਰ ਸਿੱਚ ਘੁਲ-ਸਮਲ 
ਜਰਾਣ ਿਰਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਰਾ ਉਿਰਾਹਰਣ ਬਣੇ ਹਨ। 
ਆਪਿ ਸਿੱਚ ਏਕਤਰਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲਰਾ ਇਹ ਿਮਰਾਜ 
ਪਸੜ੍ਹਆ-ਸਲਸਖਆ ਹਰੈ, ਇਮਰਾਨਿਰਾਰੀ ਿੀ ਕਮਰਾਈ ਸਿੱਚ 
ਸਿਸ਼ਿਰਾਿ ਕਰਿਰਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੰਿਰਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਿੂਸਜਆਂ 
ਿੇ ਨਰਾਲ ਿੰਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਿੇਿਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਮੌਕੇ ਭਰਾਲਿਰਾ 
ਹਰੈ। ਹਰਾਲਾਂਸਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਿਰਾ ਜਨਮ 
ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਰੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ 
ਉਹ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਿਸਭਆਚਰਾਰ ਨੰੂ ਿੰਭਰਾਲੀ ਰੱਸਖਆ ਹਰੈ।
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ਇਟਲੀ ਿੇ ਖੇਤਾਂ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖ

ਸਿਨ 5

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਇਟਲੀ (ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਿੇ 
ਹੋਰਨਰਾ ਿੇਿਾਂ) ਸਿੱਚ ਪ੍ਿਰਾਿੀ ਸਿੱਖ ਮਿਿੂਰਾਂ ਿੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਹਰਾਲਰਾਤਾਂ ਸਿੱਚ ਿੁਧਰਾਰ ਹੋਿੇ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਰਾ ਕੀਤਰਾ ਜਰਾਿੇ। 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਥਰਾਨਕ 
ਸਿਸ਼ਿਰਾਿੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਰਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ  ਸਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 
ਿੇ ਨਰਾਲ ਗੱਲਬਰਾਤ ਕਰ ਿਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 

ਲਈ ਆਿ ਿੀ ਸਕਰਨ ਬਣ ਿਕਣ। 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰੋ ਸਕ ਇਟਲੀ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਰਾਲੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਚ ਿੱਚਰਾਈ ਨੰੂ ਜਰਾਣਨ ਿੀ ਆਤਮਕ 

ਭੁੱ ਖ ਜਰਾਗੇ ਅਤੇ ਸਯਿੂ ਨੰੂ ਭਰਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਸਹਰਿੇ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਰਾਣ।

ਰੋਮ ਅਤੇ ਨੇਪਲਿ ਿੇ ਸਿਚਰਾਲੇ ਲਰਾਤੀਨਰਾ ਿੂਬਰਾ ਪੈਂਿਰਾ ਹਰੈ, 
ਸਜਿ ਿਰਾ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਸਹੱਿਰਾ ਫਰਾਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹਨ। 
ਲਰਾਤੀਨਰਾ ਿਰਾ ‘ਐਗਰੋ ਪੋਂਟੀਨੋ’ ਅਖਿਰਾਉਣ ਿਰਾਲਰਾ ਇਲਰਾਕਰਾ 
ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧ ਸਿਕਸਿਤ ਇਲਰਾਕਰਾ ਹਰੈ, 
ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਲਗਭਗ 9000 ਉਪਜਰਾਉ ਫਰਾਰਮ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸਿੱਚ ਹਿਰਾਰਾਂ ਪ੍ਿਰਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਿਗਰਾਰ ਸਮਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹਰੈ।

ਇਿ ਇਲਰਾਕੇ ਸਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਭਰਾਰਤੀ ਲੋਕ 1990 
ਿੇ ਿਹਰਾਕੇ ਸਿੱਚ ਆਏ ਿਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 30,000 
ਭਰਾਰਤੀ ਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਿਆਿਰਾਤਰ 
ਪੰਜਰਾਬੀ ਹਨ। ਅਫ਼ਿੋਿ ਇਿ ਗੱਲ ਿਰਾ ਹਰੈ ਸਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚੋਂ 
ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਹਰਾਲਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮੰਿੇ 
ਹਨ। ਅਿਲ ਸਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਿੇ ਖੇਤਾਂ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਰਾਲੇ 
ਮਿਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਿੇ ‘ਆਧੁਸਨਕ ਗੁਲਰਾਮ’ 
ਆਸਖਆ ਜਾਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਇਟਲੀ ਸਿੱਚ ਜਬਰਨ ਮਿਿੂਰੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਰਾ ਮਿਲਰਾ ਸਪਛਲੇ ਕਈ ਿਸਰ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਸਹਿ ਿਰਾ ਮੁੱ ਿਰਾ 
ਤਾਂ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹਰੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਿੀ ਬਿਸਲਆ ਨਹੀਂ ਹਰੈ।

ਪ੍ਿਰਾਿੀ ਸਿੱਖ ਮਿਿੂਰ ਰੋਿਰਾਨਰਾ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ 
ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ ਿੱਤੇ 
ਸਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਰਾ ਪੈਂਿਰਾ ਹਰੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 3 ਤੋਂ 5 ਯੂਰੋ ਪ੍ਤੀ 
ਘੰਟਰਾ ਿੇ ਸਹਿਰਾਬ ਨਰਾਲ ਮਿਿੂਰੀ ਸਮਲਿੀ ਹਰੈ। ਫਿਲਾਂ ਉੱਤੇ 

ਸਛੜਕੀਆਂ ਜਰਾਣ ਿਰਾਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਰਾਰ ਿਿਰਾਈਆਂ ਿੇ ਕਰਾਰਨ 
ਹੋਣ ਿਰਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਾਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਰਾ 
ਤਾਂ ਤਨਖਰਾਹ ਿੇ ਨਰਾਲ ਛੱੁਟੀ ਸਮਲਿੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਨਰਾ ਹੀ ਿੱਟ 
ਲੱਗ ਜਰਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਸਥਕ ਮਿਿ ਸਮਲਿੀ ਹਰੈ। ਸਕਉਂਸਕ 
ਖੇਤਾਂ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਰਾਲੇ ਸਿਆਿਰਾਤਰ ਮਿਿੂਰਾਂ ਿੇ 
ਕੋਲ ਕਰਾਗਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਿੇ ਹਨ 
ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਰੇ ਸਸ਼ਕਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਰਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬਰੈਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਫਰ 
ਿਰਾਸਪਿ ਭਰਾਰਤ ਭੇਜ ਸਿੱਤੇ ਜਰਾਣਗੇ।

ਗੁੰ ਸਗਆਂ ਿੇ ਨਸਮੱਤ ਆਪਣਰਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ਹ,

ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਿਭਨਾਂ ਿੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਜਹੜੇ ਅਨਰਾਥ 

ਹਨ।

ਕਹਰਾਉਤਰਾਂ 31:8
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ਹੁਣ ਆਿਰਾ ਿਰਾ ਪਰਮਸੇਰੁ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਸਨਹਚਰਾ 

ਕਰਨ ਿ ੇਿਿੀਲੇ ਨਰਾਲ ਿਰਾਰੇ ਅਨੰਿ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਰਾਲ ਭਰ ਿਿੇੇ ਭਈ ਤੁਿੀਂ ਪਸਿੱਤਰ 

ਆਤਮਰਾ ਿੀ ਿਮਰਥ ਨਰਾਲ ਆਿਰਾ ਸਿੱਚ ਿਧਿੇ 

ਜਰਾਿ।ੋ

ਰੋਮੀਆਂ 15:13

ਮੇਰਰਾ ਨਰਾਮ ਕਰੈਮ ਹਰੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 29 ਿਸਰ੍ਹਆਂ ਿਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਰਾ 
ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਸਰਿਰਾਰ ਸਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੁਆਨੀ 
ਸਿੱਚ ਪਰੈਰ ਰੱਖਸਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਣਰਾਓ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਿਰਾ 
ਸਸ਼ਕਰਾਰ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਮਰੈਨੰੂ ਭੰਗ ਿੀ ਲਤ ਲੱਗ ਗਈ। 
ਮਰੈਨੰੂ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਹਰਾ ਿੀ ਸਕ ਮੈਂ ਇਿ ਲਤ ਸਿੱਚੋਂ 
ਬਰਾਹਰ ਸਕਿੇਂ ਸਨਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸਕਿ ਤੋਂ ਮਿਿ ਮੰਗਾਂ।

ਸਫਰ ਇੱਕ ਿਰਾਰ ਇੱਕ ਸਮੱਤਰ ਨੇ ਮਰੈਨੰੂ ਕਲੀਸਿਯਰਾ ਆਉਣ 
ਿਰਾ ਿੱਿਰਾ ਸਿੱਤਰਾ। ਜਿ ਮੈਂ ਮਿੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਨਰਾਲ ਿਮਾਂ 
ਸਬਤਰਾਉਣਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਰਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਰਾ ਿੁਨੇਹਰਾ 
ਿੁਸਣਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਭੂ ਸਯਿੂ ਿੇ ਪ੍ੇਮ ਿਰਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਰਾ 
ਅਰੰਭ ਕੀਤਰਾ। ਇਹ ਅਸਜਹਰਾ ਕੁਝ ਿੀ, ਸਜਿ ਿਰਾ ਅਨੁਭਿ 
ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਿੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਰਾ ਿੀ। ਇੱਕ ਰਰਾਤ ਮੈਂ ਿੁਫਨੇ 
ਸਿੱਚ ਪ੍ਭੂ ਸਯਿੂ ਿਰਾ ਿਰਸ਼ਨ ਿੇਸਖਆ। ਮੈਂ ਿੇਸਖਆ ਸਕ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਰਾ ਹਰੈ। 
ਉਿ ਨੰੂ ਿੇਖਸਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਰਾਣ ਸਗਆ ਸਕ ਉਹ ਸਯਿੂ ਹਰੈ, 
ਜੋ ਜਗਤ ਿਰਾ ਚਰਾਨਣ ਹਰੈ।

ਸਜਿੇਂ-ਸਜਿੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿੇ ਿੁਨੇਹੇ ਨੰੂ ਗਸਹਰਰਾਈ ਨਰਾਲ 

ਿਮਝਿਰਾ ਸਗਆ, ਮਰੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਪ ਿੀ ਿਮੱਸਿਆ ਸਿੱਚੋਂ 
ਸਨਕਲਣ ਿਰਾ ਪੱਕਰਾ ਅਤੇ ਭਰੋਿੇਮੰਿ ਰਰਾਹ ਸਮਲ ਸਗਆ। 
ਮੈਂ ਜਰਾਣਿਰਾ ਿਾਂ ਸਕ ਮਰੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਪ ਿੀ ਿਮੱਸਿਆ ਿਰਾ 
ਿਮਰਾਧਰਾਨ ਚਰਾਹੀਿਰਾ ਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਮਰਾਧਰਾਨ ਮਰੈਨੰੂ ਸਯਿੂ 
ਮਿੀਹ ਸਿੱਚ ਸਮਲ ਸਗਆ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਲ ਸਿੱਚ ਛਰਾਏ ਹੋਏ 
ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੰੂ ਿੂਰ ਕਰਨਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 
ਨਸ਼ੇ ਿੀ ਲਤ ਿੀ ਛੱੁਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨੌਂ  ਿਰਾਲ 
ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਾਿਰਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ 
ਿੋ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਿਰਾ ਖੁਸ਼ਹਰਾਲ ਸਪਤਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਿਰਾਨਰਾ ਸਯਿੂ ਿੇ 
ਪ੍ੇਮ ਿੀਆਂ ਗਸਹਰਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਰਾ ਜਰਾ ਸਰਹਰਾ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਚਰਾਹੁੰ ਿਰਾ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰੇ ਨਰਾਲ ਅਤੇ ਿੁਨੀਆ ਿੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਰਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਕਰਿੇ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹਰੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿੱਲ ਸਖੱਚ ਿਕਿਰਾ ਹਰੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀਆਂ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾਿਾਂ ਿੇ ਰਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਰਾ ਹਰੈ। ਮੈਂ ਚਰਾਹੰੁਿਰਾ ਹਾਂ 
ਸਕ ਿਰਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਿ ਅਿਰਾਿੀ ਅਤੇ ਚੰਸਗਆਈ ਨੰੂ ਜਰਾਣ 
ਲਰੈਣ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਯਿੂ ਮਿੀਹ ਸਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5 ਸਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ  ਿੇ ਿੌਰਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਰਾਡਰਾ ਧੰਨਿਰਾਿ।

ਿਮਰਾਪਨ
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ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਰਾਣਨਰਾ ਚਰਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿੁਣਰਾਉਣ ਿੇ ਿਰਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਰਾ ਚਰਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਿਰਾਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ: Sikh.WPG@gmail.com

ਇਿ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਤੁਹਰਾਡੇ ਨਰਾਲ ਸਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਿਰਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਿੇਗੀ।

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਭਨਾਂ ਿੇ ਧੰਨਿਰਾਿੀ 
ਹਾਂ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਰਾ 
ਗਰਾਈਡ ਸਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਾ 
ਯੋਗਿਰਾਨ ਸਿੱਤਰਾ ਹਰੈ।
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